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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de cassatiedesk van het openbaar ministerie over 2016. De cassatie-
desk is ondergebracht bij het ressortsparket, vestiging Den Haag, en heeft als taak het beoordelen 
van de juistheid en opportuniteit van door het openbaar ministerie ingestelde cassatieberoepen en 
– indien het beroep wordt doorgezet – het vervaardigen van cassatieschrifturen. Voorts is de 
cassatiedesk bevoegd tot het indienen van verzoeken bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad tot 
het doen van een vordering tot cassatie in het belang der wet.   
 
Dit jaarverslag is als volgt opgebouwd.  
In paragraaf 2 wordt een cijfermatige analyse gegeven van de in 2016 door de cassatiedesk 
behandelde en afgedane zaken. Tevens komt in deze paragraaf aan de orde hoeveel uitspraken de 
Hoge Raad in 2016 heeft gedaan in OM-cassaties en in hoeveel van die gevallen de bestreden 
uitspraak werd vernietigd, waarbij een onderverdeling is gemaakt tussen arresten en beschikkingen. 
In paragraaf 3 worden enkele bijzondere uitspraken van de Hoge Raad uit 2016 apart belicht. Het 
gaat hierbij om een bloemlezing. Achtereenvolgens komen de volgende thema’s aan de orde: de 
dynamische verkeerscontrole (paragraaf 3.1), vormverzuimen overig (paragraaf 3.2), een bijzondere 
toepassing van het pogingsleerstuk (paragraaf 3.3), de achterdeurproblematiek bij coffeeshops 
(paragraaf 3.4) en mensenhandel (paragraaf 3.5).    
Tot slot worden in de bijlage in chronologische volgorde alle uitspraken die de Hoge Raad in 2016 
heeft gedaan in OM-cassaties vermeld, met vindplaats(en) en met inbegrip van een korte samen-
vatting van de zaak. 
 
De cassatiedesk is tevreden met de in 2016 behaalde resultaten. 
De verwachting is dat de instroom van zaken bij de cassatiedesk gelijk zal blijven. Het streven van de 
cassatiedesk is om de komende jaren de kwaliteit van de schrifturen te handhaven. Ook zal in 2017 
opnieuw aandacht worden besteed aan voorlichting over het werk van de cassatiedesk. Dit zal 
vooral plaatsvinden door bijeenkomsten te organiseren op de verschillende vestigingen van het 
ressortsparket en de arrondissementsparketten en door middel van het verzorgen van cursussen.  
 
 
Namens de cassatiedesk, 
 
mr. H.H.J. (Herman) Knol, senior advocaat-generaal, tevens hoofd cassatiedesk 
prof. dr. M.E. (Miranda) de Meijer, senior advocaat-generaal 
mr. M. (Marcel) van der Horst, advocaat-generaal 
mr. R.A.E. (Rob) van Noort, advocaat-generaal 
mr. O.S. (Onno) van Leijenhorst, secretaris 
S.D. (Aartie) Koeldiep, administratief medewerkster 
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2. Cijfermatige analyse 2016 
 
2.1 Cassatiedesk: aantal nieuwe zaken 
In 2016 zijn bij de cassatiedesk 137 nieuwe zaken aangemeld. Dit aantal is lager dan in 2015 toen 
156 nieuwe zaken werden aangemeld, maar hoger dan in 2014 toen 121 nieuwe zaken werden 
aangemeld. 
 
Figuur 1: aantal nieuwe zaken  

 2016 2015 2014 

Nieuwe zaken 137 156 121 

 
 
2.2 Cassatiedesk: aantal afgedane zaken 
In 2016 heeft de cassatiedesk 135 zaken afgedaan. In 72 zaken werd een schriftuur ingediend. Dit 
betekent dat in 53% van de door de cassatiedesk afgedane zaken een schriftuur werd ingediend. In 
de overige zaken is besloten om het cassatieberoep niet door te zetten en het beroep in te trekken. 
In figuur 2 is te zien hoe deze aantallen zich verhouden tot de jaren 2015 en 2014. 
 
 Figuur 2: aantal afgedane zaken 

 2016 2015 2014 

Zaken afgedaan 135 155 141 

 waarvan met schriftuur 72 (53%) 86 (55%) 63 (45%) 

 
 
2.3 Aantal uitspraken Hoge Raad in OM-cassaties 
In 2016 heeft de Hoge Raad 65 uitspraken gedaan in een door het openbaar ministerie ingesteld 
beroep in cassatie. In 45 van die zaken is het cassatieberoep gegrond verklaard. Dit betekent een 
percentage van 69%. 
 
De 65 uitspraken in OM-cassaties kunnen verdeeld worden in 48 arresten en 17 beschikkingen. Van 
de 48 zaken die door de Hoge Raad werden afgedaan met een arrest, was het cassatieberoep in 31 
zaken gegrond. Dit betekent voor deze zaaksstroom een percentage van 65%. Van de 17 zaken die 
door de Hoge Raad per beschikking werden afgedaan, was het cassatieberoep in 14 zaken gegrond. 
Voor deze zaakstroom komt dit neer op een percentage van 82%. Zie figuur 3. 
 
Dat het cassatieberoep door de Hoge Raad wordt verworpen, betekent overigens niet altijd dat het 
doorzetten van het cassatieberoep niet zinvol is geweest. Het komt meer dan eens voor dat de Hoge 
Raad in een uitspraak waarbij het cassatieberoep wordt verworpen wel duidelijkheid geeft omtrent 
rechtsvragen die voor de praktijk van belang zijn. 
 
Figuur 3: aantal uitspraken Hoge Raad in OM-cassaties 

 Aantal Beroep gegrond 

Uitspraken 65 45 (69%) 

 waarvan arresten 48 31 (65%) 

 waarvan beschikkingen 17 14 (82%) 
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3. Enkele zaken uitgelicht 
 
3.1 Dynamische verkeerscontrole 
HR 1 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2454, NJ 2017/84 m.nt. Keulen  
In deze zaak stond de vraag naar de rechtmatigheid van de zgn. “dynamische verkeerscontrole” 
centraal. Bij een dynamische verkeercontrole heeft de politie tot doel om in contact te komen met 
criminelen of personen die verondersteld worden crimineel actief te zijn. Door het stellen van 
vragen probeert de politie zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de bestuurder en de 
inzittenden van het voertuig. Bij een dynamische verkeerscontrole werkt de politie met twee teams. 
Het ene team bestaat uit twee agenten in burger die rondrijden in een onopvallend dienstvoertuig. 
Het andere team bestaat uit twee geüniformeerde agenten die gebruik maken van een herkenbare 
surveillanceauto. De agenten in burger selecteren in het verkeer voertuigen op basis van bepaalde 
risicokenmerken of pikken voertuigen op bij zgn. “sleutelplaatsen”1. Na selectie van een voertuig 
geven zij hun locatie en het kenteken van het betreffende voertuig door aan het andere team in de 
opvallende surveillanceauto. Dit team geeft de bestuurder vervolgens een stopteken op basis van 
artikel 160 WVW 1994 en vraagt hem om inzage in rijbewijs en kentekenpapieren. Daarna knopen 
de agenten een praatje aan met de bestuurder en/of de inzittenden. De hele opzet is erop gericht 
om het een toevallige verkeerscontrole te laten lijken. In werkelijkheid is de politie echter niet in de 
eerste plaats geïnteresseerd in handhaving van de WVW 1994, maar is zij bezig met de bestrijding 
van zware criminaliteit. Bij het uitvoeren van een dynamische verkeerscontrole handelt de politie 
overeenkomstig de werkwijze die is beschreven in het zgn. “Blauwe Boekje”.  
 
De verdachte in de onderhavige zaak was ook onderworpen aan een dynamische verkeerscontrole. 
Reden voor de selectie van het voertuig waarin de verdachte reed, was dat de auto – een BMW X6 – 
op naam stond van een firma waarvan, naar de verbalisanten bekend was, veel criminelen gebruik 
maakten. Voorts betrof het een dure auto voor de wijk waar deze reed en werd de combinatie van 
een Oost-Europees type op de bijrijdersstoel en een Hindoestaans/Surinaamse man achter het stuur 
opvallend gevonden. Nadat de verdachte een stopteken had gekregen, was hem – conform de 
instructies van het Blauwe Boekje – om inzage gevraagd in zijn rijbewijs en kentekenpapieren. In het 
gesprek dat volgde, hadden de verbalisanten hem op een gegeven moment toestemming gevraagd 
om hem te fouilleren en zijn auto te doorzoeken. Daarmee stemde de verdachte in waarna in de 
achterbak van de auto een tas met daarin gedroogde wiet en cannabistoppen werd gevonden. 
 
De verdachte werd vervolgd wegens overtreding van de Opiumwet. Het Hof sloot de vondst van de 
verdovende middelen echter uit van het bewijs en sprak de verdachte vrij. Het Hof oordeelde dat 
het de politie bij dynamische verkeerscontroles te doen is om strafvorderlijke fishing expeditions: 
opsporingsactiviteiten op basis van vage risicokenmerken zonder enige verdenking terzake van enig 
strafbaar feit, waardoor informatie kan worden vergaard die bij een reguliere verkeerscontrole niet 
toegankelijk zou zijn. Het Hof voegde daaraan toe dat bij deze methode van een daadwerkelijke 
controle op de naleving van de verkeersvoorschriften geen sprake is; daarin is de politie kennelijk 
niet geïnteresseerd. Om de schijn op te houden dat dit wel het geval is, worden een surveillanceauto 
en agenten in uniform ingezet. Wat betreft de dynamische verkeerscontrole die ten aanzien van de 
verdachte was toegepast, constateerde het Hof dat uit het dossier niet was gebleken van objectieve 
gegevens die het, klaarblijkelijke, gevoel van onbehagen van de verbalisanten dat er mogelijk iets 
met dit voertuig aan de hand zou zijn, ondersteunde. Dientengevolge kwam het Hof tot de conclusie 
dat de politie de haar toekomende controlebevoegdheden van de WVW 1994 uitsluitend had 
aangewend ten behoeve van opsporingsactiviteiten, derhalve voor een ander doel dan waarvoor die 
bevoegdheden zijn gegeven, hetgeen détournement de pouvoir ofwel strijd met het beginsel van 

                                                           
1
 Dit zijn plaatsen waarvan bekend is dat criminelen zich daar ophouden. 
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zuiverheid van oogmerk opleverde. Dit onherstelbare vormverzuim bij het voorbereidend onderzoek 
diende volgens het Hof te leiden tot bewijsuitsluiting. De verdachte werd vrijgesproken. 
 
In het cassatiemiddel van het openbaar ministerie werd het arrest van het Hof op drie onderdelen 
aangevallen. Ten eerste werd het oordeel bestreden dat er sprake was van détournement de 
pouvoir; ten tweede het oordeel dat dit vormverzuim was begaan “bij het voorbereidend 
onderzoek” als bedoeld in artikel 359a Sv; en ten derde het oordeel dat dit vormverzuim diende te 
leiden tot bewijsuitsluiting. AG Harteveld achtte de eerste en de derde deelklacht gegrond en 
concludeerde tot vernietiging van het bestreden arrest.2 
 
De Hoge Raad deed de zaak af op de eerste deelklacht. De Hoge Raad overwoog: 
 

“3.4. Vooropgesteld moet worden dat het uitoefenen van controlebevoegdheden als bedoeld in 
art. 160, eerste en vierde lid, WVW 1994 verband dient te houden met de naleving van de bij of 
krachtens de WVW 1994 gegeven voorschriften (vgl. HR 26 november 1957, NJ 1958/351). Indien 
daadwerkelijk inzage is gevorderd in het rijbewijs en/of de kentekenpapieren van het voertuig, 
mag worden aangenomen dat de bevoegdheden van art. 160, eerste en vierde lid, WVW 1994 zijn 
uitgeoefend ter controle van de naleving van de bij of krachtens de WVW 1994 vastgestelde 
voorschriften. 
Zolang een dergelijke controlebevoegdheid, uitgevoerd door een daartoe bevoegde opsporings-
ambtenaar, mede is uitgeoefend ter controle van de naleving van de bij of krachtens de WVW 
1994 vastgestelde voorschriften als bedoeld in het eerste en het vierde lid van art. 160 WVW 1994 
is die uitoefening derhalve in beginsel rechtmatig, ook indien die bevoegdheid daarnaast het 
verrichten van opsporingshandelingen mogelijk maakt waarop deze bepalingen niet zien. Die 
omstandigheid brengt immers nog niet mee dat de controlebevoegdheid uitsluitend is gebruikt 
voor een ander doel - te weten: voor het verrichten van opsporingshandelingen - dan waarvoor 
deze is verleend. Voorts geldt dat het bestaan van een redelijk vermoeden dat iemand zich heeft 
schuldig gemaakt aan een strafbaar feit niet in de weg staat aan het uitoefenen van deze 
controlebevoegdheden door opsporingsambtenaren, mits bij aanwending van die bevoegdheden 
tegenover een verdachte de aan deze als zodanig toekomende waarborgen in acht worden 
genomen (vgl. HR 21 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY9670, NJ 2006/653). 
 
3.5. Het Hof heeft vastgesteld dat de verbalisanten de verdachte een stopteken hebben gegeven 
"teneinde een verkeerscontrole uit te voeren" en dat de verbalisanten aan de verdachte de inzage 
in diens rijbewijs en in de kentekenpapieren van het voertuig hebben gevorderd. In deze 
vaststellingen ligt besloten dat de verbalisanten uitvoering hebben gegeven aan de hun op grond 
van art. 160, eerste en vierde lid, WVW 1994 toekomende controlebevoegdheden en dat door 
middel van inzage in het rijbewijs en de kentekenpapieren de naleving van de bij of krachtens de 
WVW 1994 vastgestelde voorschriften als bedoeld in die bepalingen is gecontroleerd. Gelet hierop 
en in aanmerking genomen hetgeen onder 3.4 is vooropgesteld, is het oordeel van het Hof dat 
voornoemde controlebevoegdheden "uitsluitend [zijn] aangewend ten behoeve van opsporings-
activiteiten, derhalve voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheden zijn gegeven, hetgeen 
détournement de pouvoir ofwel strijd met het beginsel van zuiverheid van oogmerk oplevert" niet 
begrijpelijk. 
De enkele omstandigheid dat de verbalisanten de verkeerscontrole, al dan niet op grond van een 
tevoren beschreven en landelijk bekendgemaakte methode, hebben uitgevoerd met de bedoeling 
een gesprek aan te knopen met en informatie te verkrijgen over de inzittenden, leidt niet tot een 
ander oordeel. 
 

                                                           
2
 Conclusie AG Harteveld 7 juni 2016, ECLI:NL:PHR:2016:460. 
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3.6. Het middel is in zoverre terecht voorgesteld.” 
 
Het oordeel van de Hoge Raad is helder: de bevoegdheid van artikel 160 WVW 1994 kan rechtmatig 
worden ingezet ten behoeve van een dynamische verkeerscontrole, zolang de agenten die de 
controle uitvoeren maar inzage vragen in het rijbewijs en/of de kentekenpapieren. Het feit dat de 
agenten in werkelijkheid helemaal niet primair geïnteresseerd zijn in de naleving van de WVW 1994, 
maar in contact willen komen met en informatie willen verzamelen over (veronderstelde) 
criminelen, maakt dit niet anders.  
 
Opmerking verdient nog dat de Hoge Raad in een overweging ten overvloede aandacht besteedt aan 
het zgn. “etnisch profileren”. De Hoge Raad overwoog:  
 

“3.7. Opmerking verdient het volgende. Art. 160, eerste en vierde lid, WVW 1994 bevatten geen 
aanwijzingen omtrent de selectie van de bestuurders ten aanzien van wie de in die bepalingen 
genoemde bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend. Hetgeen hiervoor onder 3.4 is 
vooropgesteld laat evenwel onverlet de mogelijkheid dat de rechter bevindt dat de politie bij de 
uitoefening van voornoemde controlebevoegdheden de te controleren persoon of personen heeft 
geselecteerd op een wijze die onverenigbaar is met het uitgangspunt dat personen niet worden 
gediscrimineerd wegens onder meer hun ras of hun godsdienst of levensovertuiging. Indien de 
rechter tot de bevinding komt dat bij die selectie een in dit opzicht niet gerechtvaardigd 
onderscheid is gemaakt, zal hij moeten bepalen welk rechtsgevolg in de gegeven omstandigheden 
moet worden verbonden aan de onrechtmatigheid van de uitoefening van de controlebevoegd- 
heid, rekening houdend met factoren als de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor 
wordt veroorzaakt. 
Bij verkeerscontroles als in deze zaak aan de orde kan een dergelijke bevinding in het bijzonder in 
beeld komen indien de selectie van het voor een verkeerscontrole in aanmerking komend voertuig 
uitsluitend of in overwegende mate is gebaseerd op etnische of religieuze kenmerken van de 
bestuurder of andere inzittenden van dat voertuig. Gelet op de betekenis die blijkens de door het 
Hof vastgestelde en hiervoor onder 3.1.3 weergegeven gang van zaken – waaromtrent door de 
verbalisanten de vereiste openheid is verschaft – is toegekend aan omstandigheden, als het (dure) 
type auto, de wijk waarin de auto reed en de firma die als kentekenhouder van de auto stond 
geregistreerd, is daarvan in het onderhavige geval niet gebleken.” 
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3.2 Vormverzuimen overig 
Naast het hiervoor besproken arrest inzake de dynamische verkeercontrole heeft de Hoge Raad in 
2016 in totaal nog acht andere arresten gewezen in OM-cassaties waarin het thema “vorm-
verzuimen” aan de orde was.3 Zoals bekend, is de Hoge Raad in de afgelopen jaren steeds 
terughoudender geworden ten aanzien van de sanctionering van vormverzuimen. Deze lijn is ook in 
2016 voortgezet. Om dit te illustreren, zijn uit de genoemde serie van acht arresten, twee arresten 
geselecteerd die in deze paragraaf afzonderlijk besproken zullen worden.  
 
HR 8 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2529, NJ 2016/481 
In deze zaak kregen de verbalisanten een melding van een beroving met een vuurwapen in het 
Willem Dreespark te Den Haag. Kort daarop kregen zij de melding dat er een witte combo met 
daarin twee mannen was weggereden bij het Willem Dreespark die mogelijk iets met de beroving te 
maken hadden. Op dat moment zagen de verbalisanten dat achter hen een witte combo met daarin 
twee mannen reed, komende uit de richting van het Willem Dreespark. Daarop hebben zij de 
bestuurder van de witte combo een stopteken gegeven en de twee mannen aangehouden op 
verdenking van diefstal met geweld. Bij doorzoeking van de auto troffen de verbalisanten een 
hoeveelheid hennep aan. Ook werd de verdachte gefouilleerd waarbij een hoeveelheid MDMA werd 
gevonden.  
 
De verdachte werd vervolgd wegens overtreding van de Opiumwet. Het Hof oordeelde dat de 
aanhouding van de verdachte onrechtmatig was, aangezien de verbalisanten toen de verdachte en 
de andere man uit de auto stapten onmiddellijk hadden kunnen zien dat zij niet voldeden aan het 
opgegeven signalement. Het had volgens het Hof daarom op de weg van de verbalisanten gelegen 
om eerst nadere informatie omtrent de bij de beroving betrokken personen op te vragen alvorens 
tot aanhouding over te gaan. Nu dit niet was gebeurd, achtte het Hof de aanhouding onrechtmatig 
wegens het ontbreken van een redelijk vermoeden. Ook de daarop volgende doorzoeking van de 
auto en de fouillering van de verdachte werden door het Hof onrechtmatig geoordeeld. Het Hof 
sloot de vondst van de verdovende middelen uit van het bewijs en sprak de verdachte vrij.     
 
Op het door het openbaar ministerie ingestelde cassatieberoep overwoog de Hoge Raad:  
 

“2.4. In cassatie moet blijkens de overwegingen van het Hof worden uitgegaan van het  volgende: 
(i) op 22 mei 2010 hebben de verdachte en de medeverdachte, die samen in een witte Combo 
reden, op vordering van opsporingsambtenaren de auto tot stilstand gebracht; 
(ii) daarop zijn zij aangehouden, hetgeen geschiedde op grond van verdenking van diefstal met 
geweld; 
(iii) in de auto heeft een onderzoek plaatsgevonden waarbij hennep is aangetroffen; 
(iv) de verdachte is gefouilleerd en bij hem is MDMA aangetroffen. 
 
2.5. Uit hetgeen het Hof omtrent de aanhouding van de verdachte, het onderzoek in de auto en de 
fouillering van de verdachte heeft vastgesteld kan bezwaarlijk anders volgen dan dat de naar het 
oordeel van het Hof onrechtmatige aanhouding niet heeft plaatsgevonden in het kader van het 
voorbereidend onderzoek van het in deze zaak tenlastegelegde opzettelijk handelen in strijd met 
het in art. 3 onder C en het in art. 2 onder C Opiumwet gegeven verbod. 's Hofs oordeel dat een en 
ander een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv vormt, is dus onjuist. 
 

                                                           
3
 Het gaat om: HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1388; HR 4 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2247; HR 11 

oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2305, NJ 2016/456; HR 8 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2529, NJ 2016/481; 
HR 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2768; HR 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2777; HR 6 december 
2016, ECLI:NL:HR:2016:2778 en HR 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2779.     



8 

 

2.6. Het middel is terecht voorgesteld.” 
 
In dit arrest geeft de Hoge Raad toepassing aan één van de uitgangspunten uit zijn overzichtsarrest 
over vormverzuimen, te weten HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376. In dat 
arrest overwoog de Hoge Raad (rov. 3.4.2) dat “het voorbereidend onderzoek” uit artikel 359a Sv 
uitsluitend betrekking heeft op het voorbereidend onderzoek tegen de verdachte terzake het aan 
hem tenlastegelegde feit waarover de rechter die in artikel 359a Sv wordt bedoeld, heeft te 
oordelen. Artikel 359a Sv is dus niet van toepassing indien het verzuim is begaan buiten het verband 
van dit voorbereidend onderzoek. Dat doet zich onder meer voor – aldus nog steeds de Hoge Raad – 
als het vormverzuim is begaan in het voorbereidend onderzoek inzake een ander dan het aan de 
verdachte tenlastegelegde feit. Het hiervoor besproken arrest van de Hoge Raad van 8 november 
2016 sluit hier naadloos bij aan.  
 
HR 4 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2247 
In deze zaak hadden de verbalisanten de verdachte, die een auto bestuurde, een stopteken gegeven 
ter controle op de naleving van de WVW 1994. De reden hiervan was dat de kentekenplaat aan de 
voorzijde van de auto ontbrak.4 In het gesprek dat volgde, kwamen de verdachte en de bijrijder 
nerveus over op de verbalisanten. De bijrijder overhandigde met trillende hand zijn paspoort aan de 
verbalisanten. De verdachte zelf moest enige tijd zoeken in zijn schoudertas voordat hij zijn rijbewijs 
had gevonden. Ook bleek de verdachte drie telefoons bij zich te hebben. Desgevraagd vertelde de 
verdachte dat hij met de bijrijder vanaf de Ruysdaelkade was gekomen. Beide mannen verklaarden 
echter verschillend over de bestemming van hun rit. Tot slot beek de verdachte in de politie-
systemen voor te komen in verband met diverse gewelds- en vermogensdelicten. Het was de 
verbalisanten ambtshalve bekend dat criminelen verschillende telefoons bij zich plegen te dragen en 
dat er veel drugs gedeald werd rond de Ruysdaelkade. Bij hen rees dan ook het vermoeden dat de 
verdachte en de bijrijder zich schuldig maakten aan strafbare feiten, zoals mogelijk de handel in 
drugs. Vervolgens hebben de verbalisanten zonder toestemming van de verdachte zijn auto 
doorzocht en de verdachte gefouilleerd. Bij die fouillering werden in de kleding van de verdachte 
1,38 gram cocaïne en vijf pillen MDMA aangetroffen.    
 
De verdachte werd vervolgd wegens overtreding van de Opiumwet. Het Hof oordeelde dat de 
fouillering van de verdachte onrechtmatig was, aangezien er op dat moment geen sprake was van 
ernstige bezwaren als bedoeld in artikel 9, tweede lid, Opiumwet. Dit vormverzuim diende er 
volgens het Hof toe te leiden dat de vondst van de verdovende middelen werd uitgesloten van het 
bewijs. De verdachte werd vrijgesproken.  
 
Het openbaar ministerie ging in cassatie. De Hoge Raad herhaalde eerst enkele overwegingen uit zijn 
overzichtsarrest over bewijsuitsluiting, te weten HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 
2013/308. Uit deze overwegingen volgt dat bewijsuitsluiting onder meer in beeld kan komen als 
sprake is van een vormverzuim dat resulteert in een zeer ingrijpende inbreuk op een grondrecht van 
de verdachte en voorts dat de rechter de vraag of een dergelijke inbreuk tot toepassing van 
bewijsuitsluiting noopt, zal moeten beoordelen aan de hand van de in het tweede lid van artikel 
359a Sv genoemde wettelijke beoordelingsfactoren5 en met inachtneming van de omstandigheden 
van het geval.  
 
In aansluiting daarop overwoog de Hoge Raad: 
 

                                                           
4
 Het ging hier dus niet om een dynamische verkeerscontrole. 

5
 Dit zijn: het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daar-

door wordt veroorzaakt.  
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“2.4. Het Hof heeft - in cassatie niet bestreden - geoordeeld dat het onderzoek aan de kleding van 
de verdachte niet rechtmatig is geweest en dat hierdoor sprake is van een vormverzuim in de zin 
van art. 359a Sv. Het Hof heeft geoordeeld dat aan dit vormverzuim het rechtsgevolg van 
bewijsuitsluiting moet worden verbonden. Daartoe heeft het Hof overwogen dat de "aanzienlijke 
schending van de strafvorderlijke voorschriften en de daarmee gepaard gaande ingrijpende 
inbreuken op (tevens in het EVRM beschermde) grondrechten voldoende reden vormen om tot 
bewijsuitsluiting over te gaan, gelet op de relatief geringe ernst van het onderhavige feit". Voorts 
heeft het Hof overwogen dat het "bewijsuitsluiting eveneens noodzakelijk [acht] in het licht van de 
rechtsstatelijke waarborgen die fundamentele strafvorderlijke beginselen bieden, alsmede opdat 
inbreuken als de onderhavige in de toekomst zoveel mogelijk worden voorkomen". 
 
2.5. Gelet op hetgeen in 2.3 is overwogen en in het licht van de door het Hof op grond van het 
proces-verbaal van bevindingen van 9 september 2014 vastgestelde feiten en omstandigheden, is 
het oordeel van het Hof dat aan de onrechtmatige fouillering van de verdachte het rechtsgevolg 
van bewijsuitsluiting moet worden verbonden, niet toereikend gemotiveerd, reeds omdat van een 
op het geval toegesneden afweging van in aanmerking te nemen factoren geen blijk is gegeven. 
 
2.6. Het middel is derhalve terecht voorgesteld.”6 

 
Dit arrest kan worden begrepen tegen de achtergrond van hetgeen AG Machielse opmerkt in zijn 
conclusie (met weglating van voetnoten):  
 

“Het hof gaat er (…) kennelijk van uit dat zodra niet is voldaan aan strikte voorwaarden die gelden 
wil een inbreuk op de lichamelijke integriteit geoorloofd zijn, meteen al in aanzienlijke mate 
inbreuk is gemaakt op belangrijke strafvorderlijke voorschriften, alsook op de grondrechten van 
verdachte. Dat er sprake is van een forse aantasting lijkt het hof aan te nemen enkel en alleen op 
grond dat aan strikte voorwaarden niet is voldaan. Het nadeel dat aan verdachte is toegebracht 
door het onderzoek aan de kleding uit te voeren op een plaats waar 'doorgaans' veel verkeer 
passeert komt evenmin uit de verf. Dat dit negatief en stigmatiserend was voor verdachte zegt 
nog niet alles over de gevolgen die het optreden van verbalisanten voor verdachte heeft gehad. 
Het komt er, kort gezegd, op neer dat volgens het hof altijd wanneer niet is voldaan aan strikte 
voorwaarden er sprake is van een zeer ingrijpende inbreuk op een grondrecht van verdachte. Voor 
enige nuancering aan de hand van de omstandigheden van het geval of aan de hand van een 
nadere analyse van de in het tweede lid van artikel 359a Sv genoemde of andere relevante 
factoren lijkt in de opvatting van het hof geen noodzaak te bestaan, laat staan dat het hof de 
redenen opgeeft waarom het lichtvaardig aannemen van een verdenking in het concrete geval 
noopt tot toepassing van bewijsuitsluiting. 
Het middel slaagt.”7 

 
De Hoge Raad verlangt dus van de feitenrechter dat die bij een eventuele beslissing tot uitsluiting 
van onrechtmatig verkregen bewijs serieus aandacht besteedt aan de in artikel 359a, tweede lid, Sv 
genoemde wettelijke beoordelingsfactoren. De feitenrechter kan niet volstaan met het benoemen 
van het belang dat rechtsstatelijke waarborgen (strikt) worden nageleefd, maar moet die factoren 
daadwerkelijk toepassen en inkleuren aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval. 

                                                           
6
  Vgl. HR 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2768 waarin het ging om het zonder bevel voortzetten van het 

opnemen van telecommunicatie. Ook in deze zaak oordeelde de Hoge Raad dat het Hof zijn beslissing tot 
toepassing van bewijsuitsluiting niet toereikend had gemotiveerd “reeds omdat van een op het geval 
toegesneden afweging van in aanmerking te nemen factoren geen blijk is gegeven”. 
7
 Conclusie AG Machielse 23 augustus 2016, ECLI:NL:PHR:2016:951, punt 3.6. 
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3.3 Poging tot doodslag op pasgeboren baby’s 
HR 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2761 
In deze zaak stond een moeder terecht wegens (poging tot) doodslag op twee pasgeboren baby’s. In 
eerste aanleg was alleen het voltooide delict tenlastegelegd. De Rechtbank sprak de verdachte vrij, 
omdat niet vast was komen te staan dat de baby’s nog leefden bij de geboorte. Daardoor kon niet 
bewezen worden dat de dood van beide baby’s was veroorzaakt door de gedragingen van de 
verdachte. Er was dus sprake van een causaliteitsprobleem. In hoger beroep werd op vordering van 
het openbaar ministerie de tenlastelegging gewijzigd. Aan de tenlastelegging werd de pogingsvariant 
toegevoegd, zij het op een enigszins afwijkende plaats, namelijk als primaire mogelijkheid. De 
pogingsvariant moest door het Hof derhalve als eerste worden beschouwd.  
 
Ondanks de gewijzigde tenlastelegging kwam ook het Hof tot een integrale vrijspraak. Ten aanzien 
van de primair tenlastegelegde pogingsvariant nam het Hof tot uitgangspunt dat voor het antwoord 
op de vraag of sprake was van een strafbare poging tot doodslag van wezenlijk belang was of de 
baby’s tijdens of kort na de geboorte hadden geleefd. Het Hof oordeelde dat dit niet met voldoende 
mate van zekerheid was vast te stellen, zodat de verdachte van de primair tenlastegelegde pogings-
variant moest worden vrijgesproken. Nu niet vaststond dat een of beide baby’s tijdens of kort na de 
bevalling hadden geleefd, sprak het Hof – net als de Rechtbank –  eveneens vrij van het subsidiair 
tenlastegelegde voltooide delict. 
 
Het openbaar ministerie ging in cassatie. Het cassatiemiddel richtte zich (alleen) tegen de door het 
Hof gegeven vrijspraken op het punt van de poging. In een zeer lezenswaardige conclusie adviseerde 
AG Harteveld de Hoge Raad het bestreden arrest te vernietigen.8 
 
De Hoge Raad volgde zijn AG, daartoe overwegende: 
 

“3.2.3. Voor de vraag of in een geval als het onderhavige de tenlastegelegde poging tot 
(kinder)doodslag kan worden bewezen, is van belang of is gehandeld "ter uitvoering van het door 
de verdachte voorgenomen misdrijf" op de grond dat de in de tenlastelegging omschreven en 
mitsdien te bewijzen gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden 
beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van dat misdrijf (vgl. HR 24 oktober 1978, 
ECLI:NL:HR:1978:AC6373, NJ 1979/52). Anders dan waarvan het Hof kennelijk is uitgegaan, doet 
de enkele omstandigheid dat onzekerheid bestaat omtrent het antwoord op de vraag of de baby's 
tijdens of kort na de geboorte leefden, niet af aan de mogelijkheid dat de aan de verdachte 
tenlastegelegde gedragingen zijn begaan "ter uitvoering van het door de verdachte voorgenomen 
misdrijf" in de hiervoor bedoelde zin. Van die mogelijkheid is echter geen sprake indien de rechter 
aannemelijk acht dat de baby's dood ter wereld zijn gekomen. 
 
3.3. Het middel is derhalve terecht voorgesteld.” 

 
Uit dit arrest kan meer in het algemeen worden afgeleid dat in die gevallen waarin het tijdstip van 
overlijden van een slachtoffer moeilijk precies is vast te stellen, het leerstuk van de poging mogelijk 
uitkomst kan bieden.  
 
 

                                                           
8
 Conclusie AG Harteveld 13 september 2016, ECLI:NL:PHR:2016:1109. 
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3.4 Coffeeshops 
HR 19 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:23, NJ 2016/129 m.nt. Reijntjes 
In deze zaak ging het om een verdachte die werd vervolgd wegens het voorhanden hebben van 
grote hoeveelheden hennep en/of hasjiesj, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. 
De omstandigheden waren als volgt. De verdachte exploiteerde twee coffeeshops, één in Leiden en 
één in Lisse. De gemeenten hadden exploitatievergunningen (Lisse) en verlofbeschikkingen (Leiden) 
verstrekt, die telkens waren verlengd. De verdachte streefde ernaar aan alle gedoogvoorwaarden, 
waaronder de zogenoemde AHOJG-criteria, te voldoen door de gedoogde voorraad in de coffeeshop 
van ten hoogste 500 gram hennepproducten niet te overstijgen. De coffeeshops genereerden hoge 
omzetten, hetgeen meebracht dat de voorraad van 500 gram meermalen per dag moest worden 
aangevuld. Daartoe beschikte de verdachte over voorraden op verschillende locaties buiten de 
coffeeshops (zgn. “stashes”). De omzet van de coffeeshops was aan de overheid (belastingdienst) 
bekend; de belasting werd betaald. Aan de verdachte was in het overleg tussen gemeente, politie, 
GGD en coffeeshophouders te kennen gegeven dat niet actief op “de achterdeur” zou worden 
gecontroleerd. De politie had de coffeeshophouders laten weten dat zij zich “mak” moesten houden 
en niet met al te veel voorraad over straat moesten gaan.9     
 
Aanleiding voor de strafrechtelijke vervolging van de verdachte was dat bij onaangekondigde 
doorzoekingen van verschillende locaties buiten de coffeeshops grote voorraden softdrugs waren 
aangetroffen (exploitatievoorraden). Niet alleen de belastingdienst, maar ook de gemeenten Leiden 
en Lisse, de politie en het openbaar ministerie wisten van het bestaan en de noodzaak10 van deze 
stashes, maar hadden daar tot dan toe niet eerder tegen opgetreden. Ook had het openbaar 
ministerie de verdachte voorafgaande aan de genoemde doorzoekingen niet verzocht om de wijze 
waarop de gedoogde coffeeshops werden geëxploiteerd, te wijzigen. In hoger beroep verklaarde het 
Hof het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van de verdachte. Het Hof legde 
daaraan ten grondslag dat (voortzetting van) de vervolging onverenigbaar was met de beginselen 
van een goede procesorde, waaronder rechtszekerheid, evenredigheid, zorgvuldigheid en het 
verbod van willekeur, om de reden dat geen redelijk handelend lid van het openbaar ministerie had 
kunnen oordelen dat met (voorzetting van) de vervolging van de verdachte enig door strafrechtelijke 
handhaving beschermd belang gediend kon zijn.      
 
Het openbaar ministerie stelde cassatieberoep in. De Hoge Raad herhaalde eerst enkele uitgangs-
punten uit zijn eerdere jurisprudentie. Die uitgangspunten houden in dat de beslissing van het 
openbaar ministerie om tot vervolging over te gaan zich slechts in zeer beperkte mate leent voor 
een inhoudelijke rechterlijke toetsing, in die zin dat slechts in uitzonderlijke gevallen plaats is voor 
een niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging op de grond dat het 
instellen of voortzetten van die vervolging onverenigbaar is met beginselen van een goede proces-
orde. Zo’n uitzonderlijk geval doet zich voor wanneer de vervolging wordt ingesteld of voortgezet 
nadat door het openbaar ministerie gedane, of aan het openbaar ministerie toe te rekenen, 
uitlatingen (of daarmee gelijk te stellen gedragingen) bij de verdachte het gerechtvaardigde 
vertrouwen hebben gewekt dat hij niet (verder) zal worden vervolgd. Voorts doet een uitzonderlijk 
geval als zojuist bedoeld zich voor wanneer de vervolging wordt ingesteld of voortgezet terwijl geen 
redelijk handelend lid van het openbaar ministerie heeft kunnen oordelen dat met (voortzetting van) 
de vervolging enig door strafrechtelijke handhaving beschermd belang gediend kan zijn. In het geval 
van een zodanige, aperte onevenredigheid van de vervolgingsbeslissing is de (verdere) vervolging 
onverenigbaar met het verbod van willekeur (i.e. het beginsel van een redelijke en billijke belangen-
afweging). Aan het oordeel dat het openbaar ministerie om laatstgenoemde reden in de vervolging 

                                                           
9
 Deze samenvatting is ontleend aan rov. 3.2 van het arrest van de Hoge Raad. 

10
 De stashes waren nodig om het aanbod en de kwaliteit van de hennepproducten te waarborgen. 



12 

 

van een verdachte niet-ontvankelijk moet worden verklaard, dienen zware motiveringseisen te 
worden gesteld, aldus de Hoge Raad.11      
 
Tegen de achtergrond van dit strikte toetsingskader oordeelde de Hoge Raad dat de beslissing van 
het Hof tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie ontoereikend was gemotiveerd. 
De Hoge Raad overwoog: 
 

“3.4.2. De overwegingen van het Hof houden niet in dat van de zijde van het Openbaar Ministerie 
of door aan het Openbaar Ministerie toe te rekenen uitlatingen of gedragingen van 
functionarissen, concrete toezeggingen zijn gedaan aan de verdachte van niet-vervolging ter zake 
van overtreding van de gedoogcriteria, meer in het bijzonder met betrekking tot het buiten de 
coffeeshops houden van exploitatievoorraden van (ruimschoots) meer dan 500 gram. Kennelijk 
heeft het Hof geoordeeld dat de verdachte, die wist dat het plaatselijke gezag bekend was met 
het bestaan van die exploitatievoorraden, aan het uitblijven van strafvorderlijke maatregelen ter 
beëindiging van die situatie het gerechtvaardigde vertrouwen heeft kunnen ontlenen dat zij te 
dier zake niet zou worden vervolgd. Daarmee heeft het Hof evenwel miskend dat zulk uitblijven 
van handhavend optreden in zijn algemeenheid niet op één lijn kan worden gesteld met een door 
het Openbaar Ministerie gedane of aan het Openbaar Ministerie toe te rekenen uitlating of 
gedraging als hiervoor in 3.3 bedoeld. Als zodanig kunnen evenmin worden aangemerkt opmer-
kingen van de zijde van de politie dat niet actief op 'de achterdeur' zou worden gecontroleerd en 
dat de coffeeshophouders zich 'mak' moesten houden en niet met al te veel voorraad over straat 
moesten gaan. Dit alles wordt niet anders door de enkele omstandigheid dat bij het zogenoemde 
driehoeksoverleg, waarin het plaatselijke coffeeshopbeleid werd besproken, ook het openbaar 
ministerie was vertegenwoordigd. 

 
3.4.3. Voorts is het oordeel van het Hof "dat geen redelijk handelend lid van het openbaar 
ministerie heeft kunnen oordelen dat met (voortzetting van) de onderhavige vervolging van deze 
verdachte enig door strafrechtelijke handhaving beschermd belang gediend kan zijn", niet 
begrijpelijk. Dat sprake is van – gelet op hetgeen is vooropgesteld - aperte onevenredigheid van 
de vervolgingsbeslissing die meebrengt dat een (verdere) vervolging onverenigbaar is met het 
verbod van willekeur, valt uit de overwegingen van het Hof niet af te leiden. 

 
3.5. Het middel is terecht voorgesteld.”12 

 
Dat de feitenrechter slechts in (zeer) beperkte mate de ruimte heeft om de vervolgingsbeslissing van 
het openbaar ministerie inhoudelijk te toetsen, blijkt ook HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:742, NJ 
2016/388 m.nt. Keulen (Checkpoint II).13 In deze zaak, die betrekking heeft op de coffeeshop 
Checkpoint in Terneuzen, speelde een vergelijkbare problematiek als in de hiervoor besproken zaak 
omtrent de coffeeshops in Leiden en Lisse. De Checkpoint-zaak kent een lange voorgeschiedenis. In 
eerste instantie verklaarde het Gerechtshof Den Haag het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in 
de vervolging wegens schending van het vertrouwensbeginsel en het beginsel van een redelijke en 
billijke belangenafweging. Tegen deze beslissing stelde het openbaar ministerie cassatieberoep in. 
De Hoge Raad casseerde14 en verwees de zaak naar het Gerechtshof Amsterdam. Ook dit Hof kwam 
tot een – zij het partiële – niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie. Het openbaar 

                                                           
11

 De Hoge Raad verwees naar: HR 6 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4280, NJ 2013/109; HR 8 mei 2012, 
ECLI:NL:HR:2012:BW5002 en HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:7, NJ 2013/563 (Checkpoint I). 
12

 Zie voor de zaken tegen de medeverdachten: HR 19 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:74; HR 19 januari 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:76 en HR 19 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:79.  
13

 Zie voor de zaak tegen de medeverdachte: HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:740.  
14

 HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:7, NJ 2013/563 (Checkpoint I). 
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ministerie ging voor de tweede keer in cassatie. Bij arrest van 26 april 2016 casseerde de Hoge Raad 
wederom en verwees de zaak naar het Gerechtshof Den Bosch.  
 
Deze jurisprudentie uit 2016 bevestigt de eerder door de Hoge Raad ingezette lijn dat slechts in 
uitzonderlijke gevallen sprake kan zijn van een niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar minis-
terie in de vervolging op de grond dat het instellen of voortzetten van die vervolging onverenigbaar 
is met beginselen van een goede procesorde. De lat voor de feitenrechter om het openbaar 
ministerie op deze grond niet-ontvankelijk te verklaren, blijft dus onverminderd (heel) hoog liggen.  
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3.5 Artikel 273f Sr: mensenhandel  
HR 5 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:554, NJ 2016/315 m.nt. Van Kempen  
De verdachte in deze zaak had door verschillende slachtoffers telefoonabonnementen laten 
afsluiten in diverse telefoonwinkels. De verdachte koos slachtoffers die geld nodig hadden en 
gemakkelijk beïnvloedbaar waren. De verdachte stelde de slachtoffers een geldelijke vergoeding in 
het vooruitzicht. Hij hield hen voor dat hun gegevens uit de abonnementenregistratie gehaald 
zouden worden en dat zij geen rekeningen zouden ontvangen. Na het afsluiten van een abonnement 
moesten de slachtoffers de mobiele telefoon en het contract afgeven aan de verdachte die de 
telefoons vervolgens verkocht. De slachtoffers bleven zitten met de kosten.  
 
De tenlastelegging was onder meer toegesneden op artikel 273f, eerste lid, aanhef en onder 4°, Sr. 
Het eerste lid van artikel 273f Sr luidde in de tenlastegelegde periode15 voor zover van belang: 
  

“1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geld-
boete van de vijfde categorie gestraft: 

1°. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met 
geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van 
uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie 
of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon 
te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of 
opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van die ander (…);  
(…) 
4°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of beweegt zich 
beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (…) dan wel onder de onder 1° 
genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs 
moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of 
diensten (…);”  

 
Het Hof sprak de verdachte vrij van de tenlastegelegde mensenhandel, aangezien er naar het 
oordeel van het Hof geen sprake was van uitbuiting. De verdachte werd wel veroordeeld wegens 
oplichting (artikel 326 Sr). Het openbaar ministerie stelde cassatieberoep in tegen de vrijspraak van 
mensenhandel. In het tweede cassatiemiddel werd primair aangevoerd dat het Hof ten onrechte had 
aangenomen dat voor een bewezenverklaring van een op artikel 273f, eerste lid, aanhef en onder 4°, 
Sr toegesneden tenlastelegging is vereist dat er sprake is van uitbuiting. Subsidiair werd geklaagd 
over ’s Hofs oordeel dat met betrekking tot geen van de in de tenlastelegging omschreven gevallen 
sprake was van uitbuiting.  
 
Ten aanzien van de primaire klacht overwoog de Hoge Raad: 
 

“2.4.1. Het tweede middel klaagt in de eerste plaats over het oordeel van het Hof dat 'uitbuiting' 
als een (extra) impliciet bestanddeel van het vierde onderdeel van art. 273f, eerste lid, Sr moet 
worden aangemerkt. 
 
2.4.2. Mede gelet op de wetsgeschiedenis en in aanmerking genomen dat handelen in strijd met 
art. 273f, eerste lid aanhef en onder 4°, Sr wordt gekwalificeerd als 'mensenhandel' en wordt 
bedreigd met een gevangenisstraf van acht jaren, moet worden aangenomen dat de in het vierde 
onderdeel omschreven gedragingen alleen strafbaar zijn als zij zijn begaan onder 

                                                           
15

 De tenlastelegging zag op verschillende data/periodes in de maanden februari en maart 2010 en de maand 
januari 2011. 



15 

 

omstandigheden waarbij uitbuiting kan worden verondersteld (vgl. HR 24 november 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:3309). 
  
2.4.3. Dit brengt mee dat die gedragingen eerst dan als 'mensenhandel' kunnen worden bestraft 
indien uit de bewijsvoering volgt dat voldaan is aan voormelde voorwaarde dat zij zijn begaan 
onder omstandigheden waarbij uitbuiting kan worden verondersteld. Het oordeel van het Hof dat 
'uitbuiting' moet worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van art. 273f, eerste lid 
aanhef en onder 4°, Sr, is derhalve juist. 
 
2.4.4. Gelet op het vorenoverwogene heeft het Hof met juistheid geoordeeld dat voor bewezen-
verklaring van een op art. 273f, eerste lid aanhef en onder 4°, Sr toegesneden tenlastelegging is 
vereist dat op grond van de omstandigheden van het geval uitbuiting komt vast te staan. Daarbij 
komt, gelet op hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen en beslist in zijn arrest van 27 oktober 
2009, ECLI:NL:HR:2009:BI7099, NJ 2010/598, onder meer betekenis toe aan de aard en duur van 
de tewerkstelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt en het economisch voor-
deel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald terwijl bij de weging van deze en andere 
relevante factoren de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven als referentiekader 
dienen te worden gehanteerd. Hierbij geldt in geval van minderjarige slachtoffers dat de beoor-
deling van dergelijke factoren tot een andere uitkomst kan leiden dan in het geval het slachtoffer 
meerderjarig is (vgl. HR 24 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3309).” 

 
Volgens de Hoge Raad dient “uitbuiting” dus aangemerkt te worden als een impliciet bestanddeel 
van artikel 273f, eerste lid, aanhef en onder 4°, Sr. De Hoge Raad bouwt daarmee voort op HR 24 
november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3309.16 In dat arrest besliste de Hoge Raad al dat het in het vierde 
onderdeel van artikel 273f, eerste lid, Sr omschreven feit alleen strafbaar is als het is begaan onder 
omstandigheden waarbij uitbuiting kan worden verondersteld. De Hoge Raad geeft daarop nu echter 
nog een verduidelijking door te overwegen dat “uitbuiting” een impliciet bestanddeel is van de 
genoemde bepaling. Dit betekent dat in die gevallen waarin uitbuiting niet kan worden bewezen, 
vrijspraak moet volgen. De Hoge Raad wijkt daarmee af van de suggestie van AG Machielse.17 Die 
had in zijn conclusie de voorkeur uitgesproken voor de variant van de kwalificatie-uitsluitingsgrond, 
zoals de Hoge Raad die ook hanteert in het kader van de witwasbepalingen. De consequentie van 
deze benadering zou zijn dat – als uitbuiting niet vast komt te staan – de verdachte ontslagen zou 
moeten worden van alle rechtsvervolging omdat het bewezenverklaarde niet gekwalificeerd kan 
worden als mensenhandel. Voor die variant heeft de Hoge Raad echter niet gekozen. AG Machielse 
wijst nog wel op het bijkomende voordeel dat – indien aan het delict zoals omschreven in het vierde 
onderdeel van artikel 273f, eerste lid, Sr de eis van uitbuiting wordt verbonden – dit delict beter kan 
worden afgegrensd van andere delicten, zoals afpersing (artikel 317 Sr) en oplichting (artikel 326 Sr). 
Op deze wijze wordt volgens hem voorkomen dat iedere afpersing of oplichting van een kwetsbaar 
persoon, bestaande in het enkele aanwenden van één van de in het eerste onderdeel van artikel 
273f, eerste lid, Sr genoemde middelen, ook automatisch het misdrijf mensenhandel oplevert.  
 
Ten aanzien van de subsidiaire klacht overwoog de Hoge Raad: 
 

“2.5.1. Voorts klaagt het middel over het oordeel van het Hof dat met betrekking tot geen van de 
in de tenlastelegging omschreven gevallen sprake is van uitbuiting. 
 
2.5.2. Het Hof heeft geoordeeld dat een gedraging als het 'afsluiten van een telefoonabonnement' 
niet zonder meer is aan te merken als arbeid of dienst tot het verrichten waarvan iemand wordt 

                                                           
16

 Ter toelichting: dit arrest is gewezen na indiening van de cassatieschriftuur in de hiervoor geciteerde zaak. 
17

 Conclusie AG Machielse 12 januari 2016, ECLI:NL:PHR:2016:176, punt 7.8. 
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gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen als bedoeld in art. 273f, eerste lid aanhef en 
onder 4°, Sr. Uitgaande van het in 2.4.4 vermelde toetsingskader heeft het Hof geoordeeld dat, in 
het bijzonder gelet op de aard en de korte duur (één of enkele dagen) van de diensten, de niet-
noemenswaardige beperkingen die zij voor de betrokkenen meebrachten en het economische 
voordeel dat daarmee door de verdachte werd behaald, alsmede gelet op de overige (persoon-
lijke) omstandigheden van de betrokkenen, in geen van deze gevallen sprake was van uitbuiting. 
 
2.5.3. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, terwijl 
het ook in het licht van hetgeen door de Advocaat-Generaal bij het Hof in hoger beroep is 
aangevoerd omtrent de kwetsbaarheid van de betrokkenen, geen nadere motivering behoefde. 
 
2.5.4. Het middel faalt.”18 

 
Het gedurende (zeer) korte tijd laten afsluiten van telefoonabonnementen door een kwetsbaar 
persoon die daartoe wordt bewogen door misleiding van de verdachte, levert in beginsel dus geen 
mensenhandel op. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval behoort een vervolging wegens 
afpersing of oplichting echter wel tot de mogelijkheden. 
 
 
 
 
 

                                                           
18

 Zie voor de zaak tegen de medeverdachte: HR 5 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:556. 
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Bijlage  
 

Alle OM-cassaties 2016 
 
1. HR 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:1 
OM-cassatie. Economische zaak. Einduitspraak. Art. 138 Sv. De beslissing van de Rb tot n-o verklaring 
van de OvJ in de vervolging is een einduitspraak i.d.z.v. art. 138 Sv, waartegen ingevolge art. 404.1 Sv 
h.b. open staat, ook als bedoeld vonnis niet voldoet aan de voorschriften van art. 358 en 359 Sv. 
 
2. HR 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:3 
3. HR 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:4 
4. HR 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:5 
OM-cassatie. Economische zaak. Op de gronden die zijn vermeld in ECLI:NL:HR:2016:1 (zie nr. 1), is 
het middel terecht voorgesteld. 
 
5. HR 19 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:23, NJ 2016/129 m.nt. Reijntjes 
OM-cassatie. Ontvankelijkheid OM in de vervolging. Gedoogbeleid. Coffeeshop. HR herhaalt rele-
vante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2012:BX4280, ECLI:NL:HR:2012:BW5002 en ECLI:NL:HR:2013:7. 
I.c. kunnen ’s Hofs overwegingen het oordeel dat het OM n-o in de vervolging van verdachte moet 
worden verklaard i.v.m. schending van beginselen van een goede procesorde, waaronder rechts-
zekerheid, evenredigheid, zorgvuldigheid en het verbod van willekeur, niet dragen. 
 
6. HR 19 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:74 
7. HR 19 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:76 
8. HR 19 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:79 
OM-cassatie. Op de gronden die zijn vermeld in ECLI:NL:HR:2016:23 (zie nr. 5) is het middel terecht 
voorgesteld. 
 
9. HR 19 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:73 
10. HR 19 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:77 
11. HR 19 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:78 
OM-cassatie. Beklag, beslag, art. 552a Sv. Met toepassing van de juiste maatstaf bij de beoordeling 
van een op de voet van art. 94a Sv gelegd beslag heeft de Rb beoordeeld of zich hier het geval 
voordoet dat niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, aan klager 
(ECLI:2016:73) resp. klaagster (ECLI:2016:77 en ECLI:2016:78) een gb of een verplichting tot betaling 
van een geldbedrag ter ontneming van w.v.v. zal opleggen. De Rb heeft dat hoogst onwaarschijnlijk 
geacht. Aan dit oordeel heeft de Rb i.h.b. ten grondslag gelegd dat het OM in de strafzaak tegen 
klager (ECLI:2016:73) resp. klaagster (ECLI:2016:77 en ECLI:2016:78) bij, niet-onherroepelijk, arrest 
van het Hof Den Haag n-o is verklaard in de strafvervolging. De Rb had bij haar oordeel evenwel niet 
mogen vooruitlopen op de mogelijke uitkomst van de strafzaak. 
 
12. HR 2 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:168, NJ 2016/191 m.nt. Keijzer 
OM-cassatie. Staatsgeheim. Art. 98 Sr en het Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst – 
bijzondere informatie (Vir-bi). HR formuleert de door de strafrechter te hanteren maatstaf bij de 
beoordeling of een inlichting, voorwerp of gegeven als staatsgeheim a.b.i. art. 98 Sr moet worden 
aangemerkt. I.c. heeft het Hof de te hanteren maatstaf niet miskend. Daarnaast is ’s Hofs feitelijke 
oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de desbetreffende stukken staatsgeheimen bevatten 
niet onbegrijpelijk en, in aanmerking genomen de vaststellingen van het Hof, toereikend gemoti-
veerd. De omstandigheden dat een aantal stukken voorkomt in ‘damage assessments’ van de NAVO 
waarin de risico’s van kennisneming door niet-gerechtigden worden getaxeerd en dat gehoorde 
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deskundigen van mening verschillen over de juistheid van de gegeven rubriceringen, maakt dat niet 
anders. 
 
13. HR 2 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:173 
OM-cassatie. Beklag. Beslag i.v.m. vermoeden onregelmatigheden aanleg geluidswal. Art. 94a Sv. 
Het toetsingskader voor de beoordeling van een klaagschrift als i.c. brengt mee dat, in geval van 
verdenking van een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, 
het klaagschrift (afgezien van het antwoord op de vraag van proportionaliteit en subsidiariteit) enkel 
gegrond mag worden verklaard indien zich het geval voordoet dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat 
de strafrechter, later oordelend, aan klager (verdachte) een verplichting tot betaling van een 
geldboete dan wel van een geldbedrag ter ontneming van w.v.v. zal opleggen. De Rb heeft het 
klaagschrift gegrond verklaard en daartoe overwogen dat “niet zonder meer gezegd kan worden dat 
het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de rechter later oordelend een geldboete dan wel een bedrag 
ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen”. Aldus heeft de Rb, die 
weliswaar het juiste toetsingskader heeft vooropgesteld, de beoordelingsmaatstaf niet juist 
toegepast en als gevolg daarvan is zij niet toegekomen aan de vraag of voortzetting van het beslag in 
overeenstemming is met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. 
 
14. HR 9 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:222, NJ 2016/143 m.nt. Kooijmans 
OM-cassatie. Hetzelfde feit (ne bis in idem). Strafvervolging en bestuurlijke boete. Art. 68 Sr en art. 
243.2 jo. 255.1 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BM9102. Bij de artt. 
197a en 197b Sr - waarin gedragingen zijn omschreven die als misdrijven strafbaar zijn gesteld - gaat 
het om vergrijpen die het beleid om illegaal verblijf in Nederland tegen te gaan, frustreren en een 
acute gevaarzetting opleveren voor de publieke kas. Art. 2 Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) strekt 
tot het tegengaan van verdringing van legaal arbeidsaanbod, overtreding van normen op het gebied 
van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en concurrentievervalsing. I.c. is zowel het verschil in 
de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de onderscheiden regelingen strekken als het verschil 
in de maximale straf respectievelijk boete die op de onderscheiden feiten zijn gesteld, dermate groot 
dat geen sprake is van 'hetzelfde feit' in de zin van art. 68 Sr en art. 243.2 Sv jo. art. 255.1 Sv. ’s Hofs 
oordeel dat het OM n-o is in de vervolging van verdachte omdat sprake is van 'hetzelfde feit' a.b.i. 
art. 68 Sr, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 
 
15. HR 16 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:249 
OM-cassatie. Beklag. Beslag, artt. 94 en 552a Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit 
ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. de aan te leggen maatstaf. Zo al moet worden aangenomen dat de 
Rb met haar oordeel dat het klaagschrift gegrond is de juiste maatstaf heeft toegepast, is dat 
oordeel zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk. 
 
16. HR 16 februari 2016, S 15/00989 B (niet gepubliceerd) 
OM-cassatie. Beklag, beslag, artt. 94a en 552a Sv. Klaagschrift tegen inbeslagneming, ingediend door 
een derde die stelt eigenaar te zijn. Staat buiten redelijke twijfel dat klaagster als eigenaar van de 
auto moet worden aangemerkt? HR: art. 81.1 RO.  
 
17. HR 8 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:384 
OM-cassatie. Beklag, beslag, artt. 94 en 552a Sv. HR vernietigt de bestreden beschikking met ver-
wijzing naar de Conclusie AG. 
 
18. HR 15 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:416 
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94, 94a en 552a Sv. De beslissing tot gegrondverklaring van het 
beklag is ontoereikend gemotiveerd, nu de Rb met haar overweging dat het “thans voorliggende 
dossier (…) ten enenmale onvoldoende [is] om de aard en omvang van de tegen klager gerezen 
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verdenking behoorlijk te kunnen beoordelen” niet de t.a.v. de onderscheiden beslagen aan te leggen 
maatstaf heeft toegepast. 
 
19. HR 5 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:554, NJ 2016/315 m.nt. Van Kempen 
20. HR 5 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:556 
OM-cassatie. Vrijspraak mensenhandel door het doen afsluiten van telefoonabonnementen, art. 
273f.1 onder 1 en 4 Sr. 
 
1. Art. 273f.1 onder 4 Sr. ’s Hofs oordeel dat “uitbuiting” moet worden aangemerkt als een impliciet 
bestanddeel van art. 273f.1 onder 4 Sr, is gelet op ECLI:NL:HR:2015:3309 juist. Hof heeft met 
juistheid geoordeeld dat voor bewezenverklaring van een op art. 273f.1 onder 4 Sr toegesneden tll. 
is vereist dat o.g.v. de omstandigheden van het geval uitbuiting komt vast te staan. HR herhaalt 
relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BI7099 en ECLI:NL:HR:2015:3309. Hof heeft geoordeeld 
dat een gedraging als het “afsluiten van een telefoonabonnement” niet z.m. is aan te merken als 
arbeid of dienst tot het verrichten waarvan iemand wordt gedwongen of bewogen zich beschikbaar 
te stellen a.b.i. art. 273f.1 onder 4 Sr. Uitgaande van voornoemd toetsingskader heeft het Hof 
geoordeeld dat, i.h.b. gelet op de aard en de korte duur van de diensten, de niet-noemenswaardige 
beperkingen die zij voor de betrokkenen meebrachten en het economische voordeel dat daarmee 
door verdachte werd behaald, alsmede gelet op de overige (persoonlijke) omstandigheden van de 
betrokkenen, geen sprake was van uitbuiting. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, terwijl het ook in het licht van hetgeen door de AG bij het 
Hof is aangevoerd omtrent de kwetsbaarheid van de betrokkenen, geen nadere motivering 
behoefde. 
 
2. Art. 273f.1 onder 1 Sr. In het licht van 's Hofs oordeel dat en waarom i.c. (telkens) geen sprake was 
van uitbuiting, geeft ook ‘s Hofs kennelijke oordeel dat van het oogmerk van uitbuiting in de zin van 
art. 273f.1 onder 1 Sr evenmin sprake was, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het niet 
onbegrijpelijk. 
 
21. HR 5 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:579  
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit 
ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. het summiere karakter van het onderzoek in raadkamer n.a.v. 
klaagschrift ex art. 552a Sv. De Rb heeft overwogen dat "[a]lles overziend zich in het dossier 
onvoldoende aanwijzingen [bevinden] dat de goederen bestemd waren voor de beroeps- of 
bedrijfsmatige hennepteelt en dat klager dit wist of ernstige reden had om dit te vermoeden", en 
dat "[z]o (...) al vast zou staan dat klager goederen voorhanden heeft gehad die geschikt zijn voor de 
beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, (...) dit onder deze omstandigheden onvoldoende [is] om 
een criminele intentie ten aanzien van de bestemming van deze goederen aan te nemen". Aldus 
heeft de Rb onderzocht of de gedragingen die aan klager worden verweten voldoende blijken uit het 
dossier en op grond daarvan geoordeeld dat "het op basis van het thans beschikbare dossier hoogst 
onwaarschijnlijk [is] dat de strafrechter, later oordelend, de inbeslaggenomen goederen zal verbeurd 
verklaren of zal onttrekken aan het verkeer". Daarmee is de Rb te ver vooruitgelopen op de 
mogelijke uitkomst van een nog te voeren procedure in de hoofdzaak. De beslissing van de Rb is niet 
begrijpelijk. 
 
22. HR 12 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:629 
23. HR 12 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:630 
OM-cassatie. Beklag, beslag. Verkeerde vaststelling van beslaggrondslag door de Rb: art. 94a i.p.v. 
art. 94 Sv. Vernietiging door HR met verwijzing naar de CAG: de Rb mocht niet volstaan met de 
enkele vaststelling dat het beslag i.h.k.v. art. 94a Sv is gelegd, maar had ervan blijk moeten geven 
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onderzoek te hebben gedaan naar de juridische grondslag van het beslag en haar oordeel dien-
aangaande nader dienen te motiveren. 
 
24. HR 12 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:631 
OM-cassatie. Vrijspraak medeplegen en medeplichtigheid moord/doodslag en zware mishandeling. 
 
1. Medeplegen. Geklaagd wordt dat het in bedwang houden van so. bezwaarlijk anders kan worden 
uitgelegd dan als een vorm van samenwerking met geweldpleger(s). De HR herhaalt relevante 
overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5061 m.b.t. selectie- en waarderingsvrijheid van de 
feitenrechter en ECLI:NL:HR:2014:3474 m.b.t. vereisten voor medeplegen. HR: het Hof heeft tot 
uitdrukking gebracht dat de verklaring van verdachte dat hij met het in bedwang houden van so. de 
bedoeling had te voorkomen dat so. geweld tegen X. zou gebruiken en dat hij “X. niet in de 
gelegenheid zou hebben willen stellen om so. op enige wijze te mishandelen door hem korte tijd in 
bedwang te houden” niet onaannemelijk is. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk en ’s Hofs oordeel dat 
geen sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking t.z.v. aan verdachte tlgd. feiten 
getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk. 
 
2. Medeplichtigheid. HR: gelet op hetgeen het Hof heeft vastgesteld omtrent rol verdachte en 
hetgeen over medeplegen is overwogen, is ’s Hofs oordeel niet onbegrijpelijk, nog daargelaten dat 
het in bedwang houden van het so. niet is tenlastegelegd als gedraging waaruit de medeplichtigheid 
mede heeft bestaan. 
 
25. HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:740 
26. HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:742, NJ 2016/388 m.nt. Keulen 
OM-cassatie. Checkpoint II. Ontvankelijkheid OM. Vervolg op ECLI:NL:HR:2013:126 (ECLI:2016:740) 
resp. ECLI:NL:HR:2013:7 (ECLI:2016:742). HR verwijst naar relevante overwegingen uit 
ECLI:NL:HR:2012:BX4280, ECLI:NL:HR:2012:BW5002 en ECLI:NL:HR:2013:7. ’s Hofs oordeel dat het 
OM n-o dient te worden verklaard t.z.v. het onder 1 tlgd. omdat verdachte en de medeverdachten 
“het gerechtvaardigd vertrouwen mochten koesteren” dat de gedoogvoorwaarden niet werden 
overtreden en het OM wat betreft het opzettelijk verkopen, afleveren en/of verstrekken van hennep 
en/of hasjiesj niet tot vervolging zou overgaan, is niet begrijpelijk, reeds omdat het Hof niet heeft 
vastgesteld dat dit vertrouwen is gewekt door uitlatingen of daarmee gelijk te stellen gedragingen 
van het OM, dan wel door uitlatingen of daarmee gelijk te stellen gedragingen die aan het OM 
moeten worden toegerekend. Daarnaast kunnen ’s Hofs overwegingen diens oordeel dat het OM n-o 
dient te worden verklaard in de vervolging t.z.v. het onder 7 (ECLI:2016:740) resp. het onder 9 
(ECLI:2016:742) tlgd. omdat geen redelijk handelend lid van het OM heeft kunnen oordelen dat met 
(voortzetting van) de vervolging t.z.v. deelneming aan een organisatie a.b.i. art. 11a (oud) Opiumwet 
in het onderhavige geval enig door strafrechtelijke handhaving beschermd belang gediend kon zijn, 
niet dragen. 
 
27. HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:747 
Beklag, beslag. OM-cassatie. Kennelijk heeft de Rb tot uitgangspunt genomen dat het i.c. gaat om 
een art. 94 Sv beslag. De overwegingen houden niet kenbaar in dat de Rb de bij een dergelijk beslag 
behorende maatstaven heeft aangelegd, terwijl, indien de Rb deze maatstaven wel heeft aangelegd, 
haar oordeel ontoereikend is gemotiveerd, gelet op hetgeen door de OvJ is aangevoerd. 
 
28. HR 17 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:862 
OM-cassatie tegen vrijspraak voormalige neuroloog Ernst J t.z.v. het als arts opzettelijk in hulpeloze 
toestand brengen of laten van een patiënt en het opzettelijk benadelen van de gezondheid door het 
stellen van en volharden in verkeerde diagnoses bij een groot aantal patiënten betreffende o.m. de 
ziekte van Alzheimer. Art. 255 jo. art. 257 Sr en art. 300.4 jo. art. 301 Sr. Voorwaardelijk opzet. HR 
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herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5061 m.b.t. de aan de feitenrechter 
voorbehouden selectie en waardering van het bewijsmateriaal en uit ECLI:NL:HR:2003:AE9049 m.b.t. 
het toetsingskader betreffende voorwaardelijk opzet. Het Hof heeft bij de beantwoording van de 
vraag of verdachte opzettelijk heeft gehandeld, het toetsingskader m.b.t. voorwaardelijk opzet tot 
uitgangspunt genomen. Het Hof heeft vervolgens de verklaring van verdachte, inhoudende dat hij te 
goeder trouw heeft gehandeld en niet opzettelijk verkeerde diagnoses heeft gesteld, niet ongeloof-
waardig geacht en o.m. o.g.v. die verklaring geoordeeld dat verdachte t.t.v. zijn handelen niet 
bewust de aanmerkelijke kans op letsel en/of benadeling van de gezondheid en op het in hulpeloze 
toestand brengen en/of laten heeft aanvaard, zodat het opzet niet bewezen kan worden verklaard. 
Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, is ook niet onbegrijpelijk en is 
toereikend gemotiveerd. Dat verdachte heeft gehandeld in zijn hoedanigheid van neuroloog, maakt 
dit niet anders. Het oordeel draagt de gegeven vrijspraak zelfstandig zodat hetgeen het Hof voor het 
overige heeft overwogen, buiten bespreking kan blijven. 
 
29. HR 24 mei 2016, S 13/04991 (niet gepubliceerd) 
30. HR 24 mei 2016, S 13/05124 (niet gepubliceerd) 
OM-cassatie. N-o verklaring OM. Onrechtmatige ontruiming onherstelbaar vormverzuim a.b.i. art. 
359a Sv? De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 10 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1729, 
geoordeeld dat indien de strafrechter bevindt dat een ontruiming op de voet van art. 551a Sv 
onrechtmatig is geweest, dit verzuim niet kan gelden als een vormverzuim dat is begaan i.h.k.v. het 
voorbereidend onderzoek a.b.i. art. 359a Sv naar de in de strafzaak aan verdachte tlgde overtreding 
van art. 138a Sr. Daaruit volgt dat het Hof de gestelde onrechtmatige ontruiming ten onrechte heeft 
aangemerkt als een onherstelbaar vormverzuim i.d.z.v. art. 359a Sv dat tot n-o verklaring van het 
OM in de vervolging van verdachte moet leiden. Samenhang met HR 18 november 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:3306, ECLI:NL:HR:2014:3307 en ECLI:NL:HR:2014:3308. 
 
31. HR 31 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:1013 
OM-cassatie. Vrijspraak moord/doodslag op partner en ongeboren kind. CAG: 80a RO. Klachten 
berusten op onjuiste lezing van het arrest van het Hof, stellen eisen die geen steun vinden in het 
recht of gaan voorbij aan hetgeen het Hof heeft overwogen, negeren hetgeen de verdachte is 
tenlastegelegd of normaal spraakgebruik, of miskennen vaste rechtspraak. HR: 80a RO. 
 
32. HR 31 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:1015 
Onverdoofd/illegaal slachten van schapen. OM-cassatie na vrijspraak; uitleg tenlastelegging. Het Hof 
heeft de tenlasteleggingen aldus uitgelegd dat daarin telkens slechts sprake is van “schapen” in het 
meervoud. Die aan de feitenrechter voorbehouden uitleg is niet onverenigbaar met de bewoor-
dingen daarvan en moet daarom in cassatie worden geëerbiedigd. 
 
33. HR 7 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1116, NJ 2016/345 m.nt. Keijzer 
OM-cassatie. Art. 197 Sr. Inreisverbod. Ongewenstverklaring. ’s Hofs oordeel is kennelijk gebaseerd 
op de opvatting dat voor het bestaan van de in art. 197 Sr bedoelde wetenschap of het in die 
bepaling bedoelde vermoeden, van belang is of die wetenschap of dat vermoeden specifiek 
betrekking heeft op hetzij een ongewenstverklaring hetzij een inreisverbod. Die opvatting is onjuist. 
Daarbij is van belang dat art. 197 Sr bij Wet van 15 december 2011, Stb. 2011/663 ter implementatie 
van de zogenoemde Terugkeerrichtlijn in die zin is gewijzigd, dat de strafbaarstelling niet alleen 
betrekking heeft op een ongewenstverklaring, maar ook op een inreisverbod a.b.i. in art. 66a.7 
Vreemdelingenwet, en dat de HR heeft geoordeeld dat een ongewenstverklaring die is opgelegd 
voor de datum van de inwerkingtreding van de Terugkeerrichtlijn of voor het verstrijken van de 
uiterste implementatietermijn, moet worden gelijkgesteld aan een inreisverbod a.b.i. art. 3.6 
Terugkeerrichtlijn (vgl. ECLI:NL:HR:2016:515, rov. 5.2.1). 
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34. HR 14 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1200, NJ 2016/364 m.nt. Kooijmans 
OM-cassatie. Bevoegdheid tot inbeslagneming, art. 9.3 Opiumwet. Verbalisanten werkzaam in de 
rechtmatige uitoefening van hun bediening bij aanpak drugsoverlast in Nijmegen? Hof heeft 
geoordeeld dat het handelen van de verbalisanten niet valt terug te voeren op enige wettelijke 
bevoegdheid. Gelet op de tekst van de wet en de wetsgeschiedenis is ’s Hofs kennelijke opvatting 
dat ex art. 9.3 Opiumwet is vereist dat opsporingsambtenaren al vóór het moment van inbeslag-
name door voorafgaande waarneming hebben moeten kunnen vaststellen dat verdachte een voor 
inbeslagneming vatbaar voorwerp in zijn handen had, onjuist. Gelet op ECLI:NL:HR:2004:AO5819 
geeft ’s Hofs oordeel dat de opsporingsambtenaren niet bevoegd waren verdachte te stoppen en 
diens handen vast te pakken teneinde het voorwerp in beslag te nemen, ofwel blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting ofwel is dat oordeel niet begrijpelijk. 
 
35. HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1382, NJ 2016/376 m.nt. Wolswijk 
36. HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1387 
Klimop-zaak. OM-cassatie. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:733 m.b.t. 
daderschap van rechtspersonen. Het Hof heeft onvoldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang. 
Volgt vernietiging van de gegeven vrijspraak en terugwijzing. 
 
37. HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1388 
OM-cassatie. Vormverzuim, art. 359a Sv. Zelfs indien ervan wordt uitgegaan dat bij het vorderen van 
het ID-bewijs en het onderzoek in de auto ter vaststelling van de identiteit van verdachte sprake is 
geweest van een vormverzuim waarop art. 359a Sv toepassing dient te vinden, is ’s Hofs oordeel dat 
bewijsuitsluiting het rechtsgevolg moet zijn van dit verzuim niet naar behoren met redenen 
omkleed. I.h.b. is het oordeel dat sprake is van een zo ingrijpende inbreuk op een grondrecht van 
verdachte dat toepassing van bewijsuitsluiting noodzakelijk moet worden geacht niet zonder meer 
begrijpelijk in het licht van de door het Hof vastgestelde f&o. 
 
38. HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1401 
OM-cassatie. Beklag, beslag. Artt. 94a en 552a Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit 
ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t art. 94a Sv en een ex art. 552a Sv door een derde ingediend klaag-
schrift. Niet blijkt dat de Rb de juiste maatstaf heeft aangelegd. 
 
39. HR 30 augustus 2016, ECLI:NL:HR:2016:2006 
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op bedrijfsadministratie, bedrijfsvoorraad en geld wegens 
verdenking van overtreding van art. 11a Opiumwet door goederen te leveren aan growshops. Rb 
heeft onderzocht of de gedragingen die aan klaagster worden verweten voldoende blijken uit het 
dossier en op grond daarvan geoordeeld dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later 
oordelend, de inbeslaggenomen bedrijfsvoorraad en het geldbedrag zal verbeurd verklaren of zal 
onttrekken aan het verkeer. Daarmee is de Rb te ver vooruitgelopen op de mogelijke uitkomst van 
een nog te voeren procedure in de hoofdzaak. De beslissing van de Rb is in zoverre niet begrijpelijk. 
 
De Rb heeft voorts overwogen dat het OM voldoende tijd heeft gehad om de inbeslaggenomen 
bedrijfsadministratie te onderzoeken dan wel kopieën van die administratie te maken t.b.v. het 
onderzoek en op grond daarvan geoordeeld dat het belang van de waarheidsvinding dan ook niet 
langer verlangt dat het beslag wordt voortgezet. Dat oordeel is niet begrijpelijk, mede gelet op het 
korte tijdsverloop dat is verstreken tussen de datum van de inbeslagneming, de behandeling in 
raadkamer en de bestreden beslissing en in het licht van hetgeen in raadkamer door de OvJ is 
aangevoerd. 
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40. HR 13 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2058 
Medeplegen poging doodslag. OM-cassatie en cassatieberoep vd. Art. 359.2 Sv, uos. Falende klacht 
m.b.t. een door het OM naar voren gebracht uos ertoe strekkende dat het Hof heeft verzuimd i.h.b. 
de redenen op te geven waarom het is afgeweken van het standpunt inzake de voorbedachte raad, 
althans een onjuiste maatstaf m.b.t. de voorbedachte raad heeft aangelegd. HR herhaalt relevante 
overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:963 m.b.t. het bewijs van voorbedachte raad en uit 
ECLI:NL:HR:2006:AV8527 m.b.t. de selectie- en waarderingsvrijheid van de feitenrechter. CAG: 
anders. Middelen van de vd: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/02279. 
 
41. HR 13 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2064  
OM-cassatie. Economische zaak. Slopen asbest en Arbeidsomstandighedenwet. Falende bewijsklacht 
i.v.m. het oordeel van het Hof dat de verboden gedraging niet aan de rechtspersoon kan worden 
toegerekend. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 14/06039 (zie nr. 42). 
 
42. HR 13 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2065 
OM-cassatie. Economische zaak. Slopen asbest en Arbeidsomstandighedenwet. Falende bewijsklacht 
i.v.m. het oordeel van het Hof dat de verboden gedraging niet aan de rechtspersoon kan worden 
toegerekend en de vd als feitelijk leidinggevende wordt vrijgesproken. HR: art. 81.1 RO. Samenhang 
met 14/05904 (zie nr. 41). 
 
43. HR 13 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2074 
Beklag, beslag ex. art. 94a en art. 552 Sv. OM-cassatie. Slagende klacht. Het oordeel van de 
Rechtbank dat het op de auto van de klager gelegde beslag disproportioneel is omdat hij ook wordt 
getroffen door de ten laste van de vennootschap onder firma gelegde beslagen, is niet z.m. begrijpe-
lijk. Volgt vernietiging en terugwijzing. 
 
44. HR 20 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2132 
45. HR 20 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2133 
Economische zaak. OM-cassatie en cassatie verdachte. Einduitspraak. Art. 138 Sv. De beslissing van 
de Rb tot n-o verklaring van de OvJ in de vervolging is een einduitspraak i.d.z.v. art. 138 Sv, 
waartegen ingevolge art. 404.1 Sv h.b. open staat, ook als bedoeld vonnis niet voldoet aan de 
voorschriften van art. 358 en 359 Sv. Samenhang met eerdere arresten, o.m. ECLI:NL:HR:2016:1 (zie 
nr. 1 in dit overzicht). Middel verdachte kan onbesproken blijven. Volgt terugwijzing. 
 
46. HR 27 september 2016, S 15/04612 (niet gepubliceerd) 
OM-cassatie. Vrijspraak mishandeling met de dood tot gevolg. Causaliteit. HR: art. 81.1 RO. 
 
47. HR 27 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2192 
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv. Art. 11a Opiumwet. Op 2 maart 2015 zijn goederen uit de 
growshop van klager in beslag genomen wegens verdenking van overtreding van art. 11a Opiumwet 
(i.w.tr. 1 maart 2015). Klager heeft verklaard dat hij wist van de nieuwe wetgeving en dat hij daarom 
zijn webshop had gesloten en geen verkopen meer deed vanaf 1 maart 2015. Rb heeft klaagschrift 
gegrond verklaard. HR: art. 81.1 RO. 
 
48. HR 4 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2239, NJ 2016/443 
Cassatie OM en verdachte. Overtreding tijdelijk huisverbod. Bekennende verdachte? Art. 359.3 Sv, 
art. 1.b en 11 Wet tijdelijk huisverbod. De tll. is toegesneden op art. 11 Wet tijdelijk huisverbod, 
daarom moeten de in de tll. en bewezenverklaring voorkomende woorden “in strijd met dat 
huisverbod” worden geacht te zijn gebezigd in dezelfde betekenis als daaraan toekomt in die 
bepaling. In aanmerking genomen dat de in deze bepaling strafbaar gestelde gedragingen een 
misdrijf opleveren, moet worden aangenomen dat het handelen i.s.m. een huisverbod als daar 
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bedoeld slechts strafbaar is indien het opzet van de uithuisgeplaatste - al dan niet in voorwaardelijke 
vorm - is gericht op het betreden en het zich in de nabijheid bevinden van de woning ten aanzien 
waarvan hem een huisverbod was opgelegd. De verklaring van verdachte houdt niet in dat hij heeft 
erkend dat hij met voormeld opzet heeft gehandeld. Gelet hierop is ’s Hofs kennelijke oordeel dat 
verdachte het bewezenverklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend i.d.z.v. art. 359.3 Sv niet 
z.m. begrijpelijk. Middel OM: art. 81.1 RO. 
 
49. HR 4 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2247  
OM-cassatie. Onrechtmatige fouillering, bewijsuitsluiting ex art. 359a Sv. De HR herhaalt 
ECLI:NL:HR:2013:BY5321. Het Hof heeft - in cassatie niet bestreden - geoordeeld dat het onderzoek 
aan de kleding van verdachte niet rechtmatig is geweest en dat hierdoor sprake is van een 
vormverzuim i.d.z.v. art. 359a Sv. Het oordeel van het Hof dat aan de onrechtmatige fouillering van 
verdachte het rechtsgevolg van bewijsuitsluiting moet worden verbonden, is echter niet toereikend 
gemotiveerd, reeds omdat van een op het geval toegesneden afweging van in aanmerking te nemen 
factoren geen blijk is gegeven. 
 
50. HR 11 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2305, NJ 2016/456  
Jeugdzaak. OM-cassatie. Art. 359a Sv, n.o.-verklaring na vormverzuim. Na straatroof wordt door de 
politie ter aanhouding meermalen (gericht) op de minderjarige verdachte geschoten. Het daaraan 
ten grondslag liggende integriteitsonderzoek wordt anderhalf jaar later, op aandringen van de 
verdediging, aan het strafdossier toegevoegd. Het oordeel van het Hof dat in het onderhavige geval 
het OM n-o moet worden verklaard in de strafvervolging van de verdachte is niet begrijpelijk. Het 
Hof heeft in zijn overwegingen niet duidelijk gemaakt waarom het door het Hof onrechtmatig 
bevonden vuurwapengebruik bij de aanhouding van de minderjarige verdachte en het - uiteindelijk - 
herstelde verzuim van gebrek aan openheid van zaken over dat vuurwapengebruik tekort hebben 
gedaan aan het recht van de verdachte op een eerlijke behandeling van zijn zaak als bedoeld in art. 6 
EVRM (vgl. ECLI:NL:HR:2004:AM2533; HR 19 december 1995, NJ 1996/249). Volgt vernietiging en 
terugwijzing. 
 
51. HR 25 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2416 
OM-cassatie, art. 197 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BF8848 m.b.t de 
op de ongewenst verklaarde vreemdeling rustende verplichting uit art. 61 Vreemdelingenwet 2000 
om NL uit eigener beweging te verlaten, tenzij het aannemelijk is dat hij buiten zijn schuld niet aan 
die verplichting kan voldoen. Het oordeel van het Hof om verdachte te ontslaan van alle 
rechtsvervolging is ontoereikend gemotiveerd nu het Hof niets heeft vastgesteld omtrent hetgeen 
verdachte zelf heeft ondernomen, bijvoorbeeld teneinde in het bezit te komen van reisdocumenten. 
Volgt terugwijzing. 
 
52. HR 1 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2454, NJ 2017/84 m.nt. Keulen 
OM-cassatie. Dynamische verkeerscontrole. Controlebevoegdheden WVW 1994 aangewend t.b.v. 
opsporingsactiviteiten: détournement de pouvoir? Art. 160, lid 1 en 4, WVW 1994. Hof heeft 
verdachte vrijgesproken van het opzettelijk vervoeren en aanwezig hebben van hennep op de grond 
dat de vondst van de verdovende middelen in verdachtes auto van het bewijs moet worden 
uitgesloten, aangezien de politie haar controlebevoegdheden van de WVW 1994 uitsluitend heeft 
aangewend t.b.v. opsporingsactiviteiten. 
 
Het uitoefenen van controlebevoegdheden a.b.i. art. 160, lid 1 en 4, WVW 1994 dient verband te 
houden met de naleving van de bij of krachtens de WVW 1994 gegeven voorschriften (vgl. NJ 
1958/351). Zolang een dergelijke controlebevoegdheid, uitgevoerd door een daartoe bevoegde 
opsporingsambtenaar, mede is uitgeoefend ter controle van de naleving van de bij of krachtens de 
WVW 1994 vastgestelde voorschriften, is die uitoefening in beginsel rechtmatig. De omstandigheid 
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dat die bevoegdheid daarnaast het verrichten van opsporingshandelingen mogelijk maakt, brengt 
niet mee dat de controlebevoegdheid uitsluitend is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze 
is verleend. Het bestaan van een redelijk vermoeden dat iemand zich heeft schuldig gemaakt aan 
een strafbaar feit staat niet in de weg aan het uitoefenen van deze controlebevoegdheden door 
opsporingsambtenaren, mits bij aanwending van die bevoegdheden tegenover een verdachte de aan 
deze als zodanig toekomende waarborgen in acht worden genomen (vgl. ECLI:NL:HR:2006:AY9670). 
Gelet hierop is ’s Hofs oordeel dat de controlebevoegdheden uitsluitend zijn aangewend t.b.v. 
opsporingsactiviteiten, hetgeen détournement de pouvoir oplevert, niet begrijpelijk. 
 
Opmerking verdient dat art. 160, lid 1 en 4, WVW 1994 geen aanwijzingen bevatten omtrent de 
selectie van de bestuurders t.a.v. wie de in die bepalingen genoemde bevoegdheden kunnen 
worden uitgeoefend. Indien de rechter tot de bevinding komt dat bij die selectie een niet 
gerechtvaardigd onderscheid is gemaakt, zal hij moeten bepalen welk rechtsgevolg in de gegeven 
omstandigheden moet worden verbonden aan de onrechtmatigheid van de uitoefening van de 
controlebevoegdheid, rekening houdend met factoren als de ernst van het verzuim en het nadeel 
dat daardoor wordt veroorzaakt. Gelet op de betekenis die is toegekend aan omstandigheden, als 
het (dure) type auto, de wijk waarin de auto reed en de firma die als kentekenhouder van de auto 
stond geregistreerd, is daarvan i.c. niet gebleken. 
 
53. HR 8 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2521 
54. HR 8 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2526 
OM-cassatie, vrijspraak van mensenhandel. Tll. toegesneden op art. 273f.1 Sr: impliciet cumulatieve 
tll.? Partiële intrekking h.b. door OM mogelijk? De HR herhaalt ECLI:NL:HR:2011:BP2709 over de 
mogelijkheid om in geval van gevoegde zaken a.b.i. art. 407.2 Sv binnen de door de wet getrokken 
grenzen beperkt h.b. in te stellen en de mogelijkheid om tot de aanvang van de behandeling van het 
h.b. het h.b. geheel of gedeeltelijk in te trekken op de wijze die in de art. 453 en 454 Sv is voorzien. 
I.c. heeft het Hof de tll. niet opgevat als een tll. waarin cumulatief - en derhalve gevoegd - meerdere 
strafbare feiten zijn opgenomen. Die aan de feitenrechter voorbehouden uitleg van de op art. 273f 
Sr toegesneden tll. is met haar bewoordingen niet onverenigbaar, zodat deze in cassatie moet 
worden geëerbiedigd. Gelet hierop is ’s Hofs oordeel dat partiële intrekking van het h.b. door het 
OM niet mogelijk was, juist. CAG: anders. 
 
55. HR 8 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2527, NJ 2016/479 
OM-cassatie. Voorhanden hebben van uit eigen misdrijf afkomstige tegoeden en een auto Audi A6; 
witwassen? Deels slagende kwalificatieklacht. De HR stelt voorop de nadere motiveringseisen die 
gelden voor het oordeel dat het verwerven of voorhanden hebben van “onmiddellijk” uit eigen 
misdrijf afkomstige voorwerpen (schuld)witwassen oplevert (vgl. ECLI:NL:HR:2013:2001). Het Hof 
heeft i.c. geoordeeld dat de Audi A6 niet "onmiddellijk" door eigen misdrijf is verkregen. Gelet 
daarop en op het vooropgestelde, is ’s Hofs oordeel dat het voorhanden hebben van de auto niet als 
witwassen kan worden gekwalificeerd, onjuist. ’s Hofs oordeel dat de tegoeden "onmiddellijk" uit 
eigen misdrijf afkomstig zijn en dat het enkele voorhanden hebben van die tegoeden niet als 
witwassen kan worden gekwalificeerd, en dat aan e.e.a. niet afdoet dat deze tegoeden op kennelijk 
op eigen naam staande en in Nederland aangehouden spaarrekeningen zijn ontstaan door omzetting 
van contante geldbedragen in giraal geld, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet 
onbegrijpelijk. De HR herhaalt verder ECLI:NL:HR:2014:702 en ECLI:NL:HR:2014:2913 en merkt op 
dat en waarom het onderhavige geval verschilt van het geval dat aan de orde was in 
ECLI:NL:HR:2014:702. Samenhang met 14/06231. 
 
56. HR 8 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2529, NJ 2016/481 
OM-cassatie. Vormverzuim, bewijsuitsluiting, art. 359a Sv. HR: uit de vaststellingen van het Hof kan 
bezwaarlijk anders volgen dan dat de naar het oordeel van het Hof onrechtmatige aanhouding niet 
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heeft plaatsgevonden i.h.k.v. het voorbereidend onderzoek van het in deze zaak tenlastegelegde.    
’s Hofs oordeel dat e.e.a. een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv vormt, is dus onjuist. 
 
57. HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2686 
Beklag, verschoningsrecht advocaat en geheimhouderstukken. Art. 98, 218, 552a.7 en 552d.3 Sv. 
OM-cassatie en cassatie klagers. Geschriften van de hand van klager 1 (verdachte van moord op 
bekende Nederlandse zakenman in Bilthoven), die zijn aangetroffen in zijn cel en waarvan de inhoud 
nog niet aan zijn raadsman (klager 2) was meegedeeld. HR herhaalt relevante overwegingen uit 
ECLI:NL:HR:2015:3258 m.b.t. omvang van het verschoningsrecht van een advocaat en 
ECLI:NL:HR:2010:BJ9262 m.b.t. beoordeling van de vraag of brieven of geschriften object van de 
bevoegdheid tot verschoning uitmaken. Ook geschriften waarvan de inhoud nog niet aan de raads-
man is meegedeeld, kunnen in uitzonderingsgevallen object uitmaken van het verschoningsrecht van 
de advocaat. Rb heeft de juiste maatstaf toegepast. Rb heeft op niet onbegrijpelijke wijze en 
toereikend gemotiveerd geoordeeld dat drie in de cel van klager 1 aangetroffen notities zijn aan te 
merken als geheimhouderstukken. V.zv. klager 1 opkomt tegen het beslag herhaalt HR relevante 
overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:3076 m.b.t. verhouding tussen beklagzaak van beslagene die niet 
verschoningsgerechtigde is en oordeel in beklagprocedure van verschoningsgerechtigde. Nu 
beslagene (klager 1) niet verschoningsgerechtigde is, dient het oordeel in de beklagzaak van 
verschoningsgerechtigde (klager 2) tot uitgangspunt te worden genomen. Daarin is - door de 
verwerping van het door klager 2 ingestelde cassatieberoep - onherroepelijk beslist dat het beroep 
op het verschoningsrecht m.b.t. overige inbeslaggenomen stukken ongegrond is. Derhalve is het 
beklag van klager 1 n-o bij gebrek aan belang. HR verklaart klager 1 n-o en verwerpt beroepen van 
OvJ en klager 2. 
 
58. HR 29 november 2016, S 13/03060 (niet gepubliceerd) 
OM-cassatie. Vrijspraak mensenhandel. “Wegnemen” i.d.z.v. art. 273f.1 onder 3 Sr. HR: art. 81.1 RO.  
 
59. HR 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2761 
OM-cassatie. Vrijspraak poging doodslag op geboren baby’s omdat niet duidelijk is dat zij tijdens de 
poging leefden. Ondeugdelijke poging? Art. 45.1 Sr. Het Hof heeft tot uitgangspunt genomen dat 
voor het antwoord op de vraag of sprake is van een strafbare poging tot (kinder)doodslag van 
wezenlijk belang is of de baby's tijdens of kort na de geboorte hebben geleefd. Het Hof heeft 
geoordeeld dat dit niet met voldoende mate van zekerheid is vast te stellen. Voor de vraag of de 
tlgd. poging tot (kinder)doodslag kan worden bewezen, is van belang of is gehandeld "ter uitvoering 
van het door verdachte voorgenomen misdrijf" op de grond dat de in de tll. omschreven en mitsdien 
te bewijzen gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn 
gericht op de voltooiing van dat misdrijf (ECLI:NL:HR:1978:AC6373, NJ 1979/52). De enkele omstan-
digheid dat onzekerheid bestaat omtrent het antwoord op de vraag of de baby's tijdens of kort na de 
geboorte leefden, doet niet af aan de mogelijkheid dat de aan verdachte tlgd. gedragingen zijn 
begaan "ter uitvoering van het door de verdachte voorgenomen misdrijf". Van die mogelijkheid is 
echter geen sprake indien de rechter aannemelijk acht dat de baby's dood ter wereld zijn gekomen. 
De HR casseert en verwijst de zaak naar een ander Hof. 
 
60. HR 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2766 
OM-cassatie. Vrijspraak van handelen i.s.m. art. 184.1 Sr wegens overtreding van een ex art. 2.9A 
APV Amsterdam 2008 uitgevaardigd gebiedsverbod. Een veroordeling t.z.v. art. 184.1 Sr kan slechts 
volgen indien verdachte opzettelijk heeft gehandeld. Het Hof heeft in aanmerking genomen dat door 
de politie aan verdachte mededelingen zijn gedaan omtrent (1) het voornemen van de politie hem 
voor te dragen voor een gebiedsverbod, (2) de op politie-ervaring gebaseerde prognose van de uit-
komst van zo’n voordracht, en (3) de wijze waarop een gebiedsverbod zou worden bekendgemaakt. 
’s Hofs oordeel dat het te ver voert het (voorwaardelijk) opzet van verdachte erop te baseren dat hij 
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heeft nagelaten nader onderzoek te doen nadat hem de mededelingen waren gedaan, getuigt niet 
van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Ook niet indien in aanmerking wordt 
genomen dat verdachte heeft verklaard de mededelingen te hebben begrepen. CAG: anders. 
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